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‘İŞ’e yarayan yaratıcı fikirler bulabilmek
için zihnimizi nasıl kodlarız?

İş hayatının her alanında, yaratıcı fikirler
bizi ve şirketimizi geleceğe taşır. Yenilikçi
ürünler, zorlu piyasalarda rekabet avantajı
sağlar. Ekip içindeki çatışmalara ve düşük
performansa yaratıcı çözümler geliştiren
yöneticiler, hedeflerine hızlı ulaşır. Sıra dışı
bakış açıları ve yaklaşımlar, tıkanıp kalmış
projeleri
hayata döndürür. Yeni iş geliştirme
?
fikirleri, girişimciliğin ve büyümenin başlıca
yoludur.
Süreçlerimizde ve tekrar eden işlerimizde
yapacağımız yaratıcı iyileştirmelerle, daha
iyi sonuçlara daha kolay ulaşabiliriz. Şayet
bir sanat dalında çalışıyorsak, özgün eserler
ortaya koymak için de yaratıcılığa ihtiyaç
duyarız.
Uygulanabilir fikirlere dönüştürülen hayal
gücü, iş tanımımız ne olursa olsun, hepimize
hayallerimize ulaşmamız için güç katar. Fark
yaratmamızı ve fark edilmemizi sağlar.
“Yaratıcılık Kodu” gelişim programında,
zihninizi yaratıcı fikirler üretecek şekilde
kodlamayı öğrenirken, bu yaratıcılığı iş
sonuçlarımızı iyileştirmek, problemlere
yeni çözümler bulmak ve daha etkili bir
lider olmak için kullanmanın yollarını
deneyimleyeceksiniz.

PROGRAM İÇERİĞİ
Hayal gücü gerçekte nedir, yaratıcı
fikirler nasıl üretilir?
Zihnimizi daha yaratıcı olmak için
nasıl kodlarız?
Hayal gücünü iş ve ürün fikirlerine
dönüştürmenin sistematik adımları
Problemlere ve krizlere yaratıcı
çözümler bulmanın yolları
Ürettiğimiz fikirlerin uygulanabilir
olup olmadığını nasıl anlarız?
Yaratıcı fikirlerimize nasıl hayal
ortakları buluruz?
Yaratıcılığımızı kullanarak nasıl
daha etkili bir lider olabiliriz?

Boğaziçi Üniversitesi’nde İnşaat Mühendisliği okudu. 17 yılı aşkın
süredir küresel şirketlerde İnsan Kaynakları ve Eğitim alanında
çalışıyor. Son görevinde 7 ülkede 15 havalimanı işleten TAV
Grubu’nun eğitim ve danışmanlık şirketi TAV Akademi’yi yönetti.
Genel Müdür, İnsan Kaynakları Yöneticisi ve Eğitmen kimlikleriyle
Güney Kore’den Güney Afrika’ya, İrlanda’dan Moğolistan’a,
dünyanın pek çok ülkesinde konuşmalar yaptı, eğitimler verdi. Suudi
Arabistan’da tasarlayıp uyguladığı değişim ve gelişim programı,
Türkiye Eğitim ve Gelişim Platformu tarafından şirket sonuçlarına en
çok katkı sağlayan program dalında ödüllendirildi. Abu Dabi ve
Dubai’yi kapsayan Building Together programında, 30 farklı
milletten 1300’ü aşkın katılımcıya iletişim, motivasyon ve beyin
fırtınası etkinlikleri düzenledi.
Birleşmiş Milletler’in yetkili kuruluşu ICAO’nun sertifikalı eğitmeni
olan Müstecaplıoğlu, iş hayatındaki deneyimlerinin yanı sıra,
Türkiye’de hayal gücü ve yaratıcılık denince ilk akla gelen
yazarlardan biri. Çoğunluğu fantazya ve bilim kurgu türünde 11
roman yayınladı, eserleri Çince, Hintçe, Almanca, Sırpça, Bulgarca,
Lehçe, Arapça ve İngilizce dillerine çevrildi. Şanghay Edebiyat
Festivali’ne konuşmacı olarak davet edilen ilk Türk yazar oldu.
Bombay Edebiyat Festivali, Frankfurt ve Londra Kitap Fuarları gibi
birçok uluslararası etkinliğe konuşmacı olarak katıldı. Türkiye’nin ilk
fantastik kurgu serisinin yazarı olan Müstecaplıoğlu’nun kitapları
bugün onlarca okulda öğrencilere yaratıcılıklarını geliştirmek için
okutuluyor. Boğaziçi, Bilgi, Koç gibi üniversitelerde, hayal gücü ve
yaratıcılık üzerine seminerler veriyor.
“Yaratıcılık Kodu” gelişim programında, Müstecaplıoğlu
mühendislik altyapısını, küresel eğitmen, yönetici, yazar ve
konuşmacı deneyimleriyle buluşturarak, zihnimizi daha yaratıcı
olma yönünde kodlamanın ve “İŞ”e yarayan fikirler geliştirmek için
kullanmanın yollarını anlatıyor.
Detaylı bilgi ve iletişim için;

www.barismustecaplioglu.com
E : bmustecap@gmail.com

2015 Dünya Ekonomi Forumu’na katılan devlet
adamları, CEO’lar ve profesyonellerin görüşlerine
göre, teknolojideki ve iş yapış şekillerindeki hızlı
değişimler nedeniyle, “yaratıcılık” yakın gelecekte en
önemli üç yetkinlikten biri olacak.

